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คำนำ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจาก
ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศให้สูงขึ้น  

การรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำแนกตัวช ี ้ว ัดออกเป็น 10 ตัวช ี ้ว ัดได ้แก่  (1) การปฏิบ ัต ิหน ้าที่  (2)การใช ้งบประมาณ                     
(3)การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต ซึ่งผลการประเมินครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ วยงาน ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                
ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และ
ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 

สารบัญ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  
1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพม.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ      4 
   พ.ศ.2564 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ       5 
    พ.ศ.2565 

3. ประเด็นที่ต้องการพัฒนาจากการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน         7 
    ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การพัฒนา 
    ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย                           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย  

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.46 ระดับคุณภาพ A ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน 89.46  ระดับA โดยตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ได้
คะแนนสูงสุด 98.21 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยคือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

   1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่ผ่าน (พ.ศ.2558-2564) สรุปได้ดงันี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน 
2558 81.14 - - 
2559 78.74 ลดลง  
2560 83.50 เพ่ิมข้ึน +0.41 
2561 83.91 เพ่ิมข้ึน +0.41 
2562 75.41 ลดลง -8.5 
2563 73.62 ลดลง -1.79 
2564 89.46 เพ่ิมข้ึน +15.84 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเชียงราย เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.81 
2 การใช้งบประมาณ 88.81 
3 การใช้อำนาจ 94.91 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 91.96 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.54 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.72 
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7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.22 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 86.81 
9 การเปิดเผยข้อมูล 79.14 

10 การป้องกันการทุจริต 93.75 
 

2.การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย                    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 5 ตัวชี้วัด 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้ร้อยละ 90) จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1   การปฏิบัติหน้าที่   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.81 เป็นการประเมินคะแนนการรับรู้
ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามหลักการขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

(2) ตัวชี้วัดที่ 2   การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.81 เป็นคะแนนจากการประเมินกา
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย 94.91 เป็นคะแนนจากการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4   การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 91.96 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น  

(5) ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 91.54 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บการให้ความสำคัญ
ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
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 2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8  

 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้ร้อยละ 90) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 94.72 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 88.22 เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสารณชนที่ควรรับทราบรวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 86.81 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

 2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10  

 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 79.14 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบในประเด็น 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) 
การส่งเสริมความโปร่งใส จากผลการประเมินทำให้ทราบว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายควรปรับปรุงข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบให้มีความเป็นปัจจุบันและมีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วน
ทุกตัวชี้วัดให้มากขึ้น 

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 93.75 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็นคือ 
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จากผลการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้คะแนนตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  0.00 คะแนน จึงเห็นควรมี
ปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน    
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        3. ประเด็นที ่ต ้องการพัฒนาจากการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน              
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การพัฒนาของหน่วยงาน                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา                   
ตามแบบตรวจวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน 
 
 
                 การใหบ้ริการ 
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหาร
เงินและงบประมาณ 
 
 
 
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ย ่ อ ย ท ี ่  9.4 ก า ร
ดำเน ินการตามนโยบายการ
บบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส 
                     
                  
 
 
 
 
 
 
 

- แผนดำเนินงานประจำปี 
 
 
-ค ู ่ม ือหร ือมาตรฐานการ
ให้บริการ 
 
 
- ร ายงานผลการใช ้ จ ่ าย
งบประมาณประจำปี 
 
 
-การดำเนินงานตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
 
-ข ้ อ ม ู ล เ ช ิ ง ส ถ ิ ต ิ เ ร ื ่ อ ง
ร ้องเร ียนการท ุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 

- ระบุโครงการ หรือกิจกรรมทุกกิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
 
-ควรระบุผู้รับผิดชอบการให้บริการลงไป
ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 
-ควรมีการปรับปรุงสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี โดยควรมีข้อปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณด้วย 
 
-ควรแสดงผลการดำเนินงานที่สอดรับกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปีงบประมาณปัจจบุนั 

 
-ควรมีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน แยก
ออกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนใน
หน้าเว็บไซต์หลัก และสามารถเข้าถึงและ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักได้ 
 
-ควรปรับปรุงข้อมูลสถิติเร ื ่องร้องเร ียน 
โดยแยกเป็นรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน 
โดยเป็นการรายงานใน 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน และกรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนควรระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน” 
 

-กล ุ ่มนโยบาย
และแผน 
 
-ทุกกลุ่มงาน 
 
 
-กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
 
-กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
 
-กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
-กลุ่มกฎหมาย
และคดี 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 
 

-การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี 
-การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงทุจริต 
 

-สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการป้องกัน
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
-มีมาตรการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  
 

-กลุ่ม
อำนวยการ 

 


